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 .  ارفته استقرار 

که حاصسسسس   زحها  را تحقيقى اثر شسسسسها ميتوانيد اين 

از  بيش از سسسه سسساا  داکتر عردانرحهن زمانى  ميراشسسد 

 نينک ذي  بدست آوريد:

توطئه هاى  و امانى ۀبازنگرى دور» کتاب 

 داراى ده فص  ميراشد:« انگليس

را در بر  پيروزى اماگ ا  خاگ عوام   و مرارزه براى جانشسسسينى   قت   امير انگيزۀو  آغاز  کشسسسته شسسسدگ اميرحريا ا  خاگبا  اوا  فصسسس 

سوم به   دوم  فص  ميگيرد. شده است . افغاگ انگليساعالگ استقالا و جنگ  سياست تطهيع و   سوم  فص  اختصاص داده  متارکه و 

  مشسساجره بين نندگ و مومورين هندبريتانوى  حصسسوا اسسستقالا کام  افغان سستاگبه  چهارم  فصسس  ها را بررسسسى ميسند. تهديدانگليس

شسسد  به   پنجم فصسس  ميپردازد . اعترافا  انگليس ها   و جنگ سسسوم افغاگ انگليسبراى بى ارزش  جلوه دادگ   انگليسکوشسسش هاى  

منطقه پرداخته و فعانيت هاى جاسسسسسوسسسسسى انگليس در افغان سسسستاگ و   مختصسسسسرتاريخ  مرور   يافتن ترليغا  و تخريرا  انگليس ها

نت امانى از حقوق حهايت دوراجع به  ششم  فص  را ذکر ميسند. در افغان تاگانگليس هاى از فعانيت هاى تخريرى وجاسوسى  نهونه

هندى درکاب  و  مهاجرين  انگليس ها در اسسسسست اده ازاح سسسساسسسسسا  منهرى م سسسسلهاناگ هند تالش  جنرش خالفت و قراي  سسسسسرحد آزاد

افغان تاگ   با  ه تم فص  ميراشد . هاى مثرت و من ى مهاجرين و آزاديخواهاگ هند در افغان تاگ فعانيت  و دشوارى هاى دونت امانى

و  سياستو  بزرگ شهانى   و مشسال  دونت امانى با هه اي مناسرا آغاز شده   زى بزرگ رقابت هاى شوروى و انگليسبا ۀدر چنرر

 ارزيابىبوده به  اغتشاشا و  اصالحا   راجع به   هشتم فص  را شرح ميدهد. و روسيه توطئه هاى انگليس در قراا روابط افغان تاگ 

شس ت نهضت امانى و بقدر  رسيدگ محهد    و ماستر پالگ انگليس  کاميابى توطئه هابه   نهم  فص  ميپردازد. عل  اغتشاشا  و 

مدعياگ تاج و تخت کاب  را بررسى نهوده و علت رفتن غازى اماگ ا  خاگ از افغان تاگ آمد انگليس ها با  پيشاشاره نهوده   نادر خاگ

 و  انگليس ها بر شسساه سسساب   نظار    سسسى غازى اماگ ا  خاگ بعد از ترو وطنفعانيت هاى سسسياو آخرى هم به   دهم فصسس را ذکر ميسند. 

 اختصاص داده شده است . و انگليس ها حاکم  داگخاناقداما  مشترو  
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